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Dôvodová správa 

 
 
Program „Mladí nitrianski filantropi 21“ (MNF-21) je zameraný na zvyšovanie občianskej participácie 
mladých ľudí v meste Nitra, ako aj na rozvoj ich dobrovoľníckych a filantropických aktivít.  
 
Uznesením č.88/2022-MZ schválilo Mestské zastupiteľstvo transfer vo výške 6000,- Eur pre Nitriansku 
komunitnú nadáciu na financovanie projektov vo vzdelávaco grantovom programe „ Mladí nitrianski 
filantropi“ 
 
Oblasti podpory 

 podpora kvality vzdelávania na základných a stredných školách (napr. inovatívne formy vzdelávania, 
zážitkové neformálne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou, vydanie informačných materiálov 
so vzdelávacím charakterom, vzdelávacie workshopy) 

 ochrana a tvorba životného prostredia (napr. vytvorenie oddychových zón, revitalizácia 
priestranstiev, školské ihriská) 

 podpora a rozvoj telesnej kultúry (napr. vytvorenie a revitalizácia športových zón pre pravidelné 
športové aktivity, realizácia športových podujatí) 

 podpora kultúrnych aktivít/podujatí (napr. podujatia na školách, ale aj mimo nich) 
 podpora voľnočasových aktivít mladých ľudí (vytváranie voľnočasových programov a podujatí 

realizovaných na školách, ale aj mimo nich) 
 podpora sociálnych programov (dobrovoľná práca a zapojenie študentov do pomoci seniorom, 

zdravotne a sociálne znevýhodneným skupinám občanov) 
 čokoľvek iné s odôvodneným prínosom pre tvoju komunitu 

 
 
Zoznam podporených projektov v roku 2022 
 
Č. Názov projektu Rozpočet Téma projektu Lokalita 
1 Revitalizácia átria 598,53 revitalizácia átria, vytvorenie záhonov a 

výsadba, osadenie pítnikov, maľovanie 
kameňov a kvetináčov 

ZŠ Benkova 

2 Gorazdovo čítanie 600,00 vytvorenie čitateľského kútika a jeho 
vybavenie knihami, časopismi, sedacími 
vakmi, vrátane sprievodných čitateľských 
aktivít 

ZŠ s MŠ sv. 
Gorazda 

3 Pomôžeme Ti 200,00 pravidelné psychologické besedy s 
odborníkom na tému odbúravania stresu, 
úzkostí o žiakov, na ventiláciu pocitov, 
zakúpenie terapeutických karticiek pre 
školského psychológa 

ZŠ kn. Pribinu 

4 EKO priestor 600,00 vytvorenie triednych záhonov v areáli 
školského dvora, osadenie konpostéra, suda 
na zachytávanie dažďovej vody,  beseda s 
hosťom na tému ako ekologicky žiť 
každodenný život, vedomostný ekologický 
kvíz, súťaž v hrabaní lístia 

ZŠ Cabajská 2 



5 Rozprávkové 
skrinky 

399,14 kúpa uzamykateľnćh skriniek pre žiakov 1. 
stupňs, maľovanie skriniek rozpávkovými 
motívmi samotnými žiakmi 

ZŠ kn. Pribinu 

6 Oddychová zóna 599,35 vytvorenie oddychovej zóny žiakmi školy 
(paletové sedenie), realizácia aktivít v nej 
(čítanie, komunitné raňajky...) 

ZŠ Nábrežie 
mládeže 

7 Zábavná telocvičňa 
pre všetkých  

598,98 skvalitnenie športového vybavenia 
telocvične, vytvorenie multišportového 
centra v telocvočni, dve jednodňové športové 
súťaže pre žiakov školy 

ZŠ sv. Marka 

8 Informované 
stoličky 

580,30 zveľadenie obedového priestoru pre žiakov, 
ktorí neobedujú v školskej jedálni, 
vytvorenie informačnej nástenky, ktorá bude 
informovať o akciách, súťažiach, projektoch 
pre mladých aktívnych študentov  

Gymnázium 
Golianova 68, 
Nitra 

9 Každá kvapka vody 
sa počíta...  

600,00 kúpa materiálu na zber dažďovej vody, ktorá 
bude slúžiť na zalievanie vegetácie v areáli 
školy a znížiť tak náklady školy na pitnú 
vodu , edukácia študentov o hospodárení s 
vodou - workshopy na túto tému  

Piaristická spojená 
škola svätého 
Jozefa 
Kalazanského (SŠ) 

10 POĎ SA enviHRAŤ!  600,00 vytvorenie spoločenských hier s 
environmentálnou tématikou, ktoré budú 
panelového charakteru a budú vytvorené z 
recyklovaných kovových konštrukcií stolov 
a PVC dosiek s digitálnou potlačou. Zároveň 
skrášlením prostredia a upravením priestoru 
na hranie environmentálnych spoločenských 
hier, vytvoria krajšie a príjemnejšie 
prostredie ich školy 

Piaristická spojená 
škola sv. J. 
Kalazánskeho (ZŠ) 

11 DSA na bicykloch 600,00 V areáli školy vytvoria domček na bicykle so 
stojanmi na bicykle a zároveň v rámci 
projektu zrealizujú dva workshopy - rozvoj 
zdravého pohybu a prečo je dobré chodiť na 
bicykli a workshop ako si vymeniť 
pneumatiku na bicykli 

Súkromná stredná 
odborná škola 
polytechnická DSA 

12 Šport zo všetkých 
kútov sveta  

567,88 Autori projektu chcú žiakov motivovať 
k pohybu a edukovať ich o športe, 
prostredníctvom športového podujatia 
s hosťom - športovcom, ktoré zorganizujú. 
Predpokladajú, že podujatia sa zúčastní 
približne 150 žiakov školy. Zároveň chcú 
doplniť vybavenie telocvične o nové 
športové pomôcky. 

Základná škola 
Škultétyho 1 

 
 


